Encyclical
of the Permanent Conference of Ukrainian Orthodox Bishops
Beyond the Borders of Ukraine
On the occasion of the 1025th Anniversary of the Baptism of Kyivan Rus’-Ukraine

To the God-beloved Pastors, Venerable
Monastics, and all of the Faithful Children of the
Ukrainian Orthodox Church in the Diaspora and
Ukraine,
“We magnify You Holy Equal-to-the-Apostles
Great-prince Volodymyr, and we venerate your
holy memory, for you destroyed the idols and
enlightened our whole land through Holy
Baptism.”

Rt. Reverend, Very Reverend, and Reverend Fathers! Dearest Brothers and Sisters!
By the Grace of God, this year we solemnly commemorate a majestic event in the life of
the Ukrainian people, which bears within itself a deep spiritual and historic meaning for future
generations. This historic event is the celebration of the 1025 th anniversary of the Baptism of
Kyivan Rus’-Ukraine.
A comprehensive study of history demonstrates that the Christian Faith was not something
new or foreign for our Ukrainian people. For already, during the first century of the Christian
era, our Lord’s Gospel was preached in our land by the Holy Apostle Andrew, the First-called.
The Apostle prophesied on the hills of Kyiv, “Upon these hills the Grace of God will shine forth,
here will be a great city, and the Lord will raise up many Churches.” Not coincidentally, Kyiv
later became the centre of Christianity for the Eastern Slavs.
From the banks of the Dnipro River, the Orthodox Faith spread throughout all of Kyivan
Rus’. We know from historical sources that, already during the time of the Great-prince Ihor, the
Orthodox Faith had spread to the various territories of our homeland and, by that time, Christians
had built the Church of the Holy Prophet Elias in Kyiv.
The Holy, Equal-to-the-Apostles, Great-princess Olha played a great role in spreading
Christianity. She was the first Christian on the Great-princely throne of Kyiv, and the first
enlightener and teacher of the Christian Faith in Kyivan Rus’-Ukraine. Her baptism in
Constantinople opened the door for the Christianization of Kyivan-Rus’. Without doubt, Greatprincess Olha, having become a Christian, desired that her people receive the Christian Faith,

but, in any case, did not proceed with the general baptism of her subjects. By her personal
example of Christian life, her great moral authority and her wisdom, St. Olha contributed to the
spread of Christianity throughout the lands of Holy Rus’. This greatly influenced the people of
Kyivan Rus’ and her grandson, the Great-prince Volodymyr.
Having become the ruler of the Kyivan state, St. Volodymyr the Great showed himself to
be a terrifying military leader. Being intrigued, however, by the development of other Christian
states, he gradually exchanged his pagan views for Christian ones. The Holy Orthodox Church
equates Prince Volodymyr with the Apostle Paul “…in order to learn the Orthodox Faith, he
found the priceless pearl – Christ, Who chose him as a second Paul and cleansed in the Holy
Font both his spiritual and physical blindness.” It was the Grace of God Himself, and nothing
else, that motivated Holy Equal-to-the-Apostles Great-prince Volodymyr to lead his people to
the True God. The chronicler, in his discussion of what faith to receive, wrote, “That our
forefathers were especially impressed by the beauty and majesty of the Orthodox Faith.” The
ambassadors of St. Volodymyr were so impressed by the majesty of the Holy Services at the
Cathedral of St. Sophia in Constantinople, “That they did not know if they were in heaven, or on
earth, but felt that there God dwelt with men.”
The day of the baptism of Volodymyr the Great drew near. When the Great-prince went
into the font and Bishop Mikhail baptized him, darkness fell from the eyes of Volodymyr, he
gained his sight and joyously exclaimed, “Today, I have come to know the True God! Truly, the
Christian God is Great!” Having been baptized in the Orthodox Faith, he then took a diligent
interest in spreading Christianity throughout his kingdom. Likewise, after the example of Greatprince Volodymyr in 988 A.D., all the inhabitants of Kyiv were baptized. Metropolitan Ilarion of
Kyiv witnesses to this: “He ordered that all in his land be baptized in the name of the Father, and
of the Son and of the Holy Spirit, that all would become Christians, and not one man opposed his
will.”
The Orthodox Church calls the Holy Prince Volodymyr “Equal-to-the-Apostles.” This
means that he was like the Holy Apostles in his zealous dissemination of the Christian Gospel.
Dear Brothers and Sisters!
Let us also treasure the Holy Orthodox Faith which has been passed down to us by St.
Volodymyr the Great. “Remember those who rule over you, who have spoken the word of God
to you, whose faith follow.” (Heb 13:7) May our All-merciful Lord, through the prayers of our
Enlightener, the Holy Great-prince Volodymyr the Great, strengthen us in the Holy Orthodox
Faith, help us overcome all the trials of life so that we would be worthy and faithful children of
our native Ukrainian Orthodox Church and our ancestral homeland of Ukraine. Thanks to God’s
providence, Ukraine has maintained its Christian Faith through the centuries. With this Faith,
Ukraine will overcome all obstacles and remain unvanquished and faithful, according to the

example of its great Apostle and Baptizer, the Holy Great-prince Volodymyr, “For he is our
Apostle, he is our baptist, he is our glorious and Godly renewer.”
Holy Equal-to-the-Apostles Great-prince Volodymyr, Baptizer of Rus’-Ukraine! Pray to
God for us sinners, and for the entire Ukrainian nation on native soil and throughout the
Diaspora!

With Archpastoral Blessings,

† YURIJ, Metropolitan, Ukrainian Orthodox Church of Canada
† ANTONY, Metropolitan, Ukrainian Orthodox Church of the USA
Locum Tenens Ukrainian Orthodox Church in the Diaspora
† IOAN, Archbishop, Ukrainian Orthodox Church in the Diaspora
† JEREMIAH, Archbishop, Ukrainian Orthodox Eparchy of Brazil and South America
† ILARION, Bishop, Ukrainian Orthodox Church of Canada
† ANDRIY, Bishop, Ukrainian Orthodox Church of Canada
† DANIEL, Bishop, Ukrainian Orthodox Church of the USA

Послання
Постійної Конференції Українських Православних Єпископів
поза межами України
з нагоди 1025-ліття Хрещення Київської Русі-України
Боголюбивим пастирям, чесному
чернецтву, та всім дітям Української
Православної Церкви в Діяспорі і в
Україні.
“Величаємо тебе, святий
рівноапостольний Великий Княже
Володимире, і шануємо святу пам’ять
твою, бо ти ідолів знищив і всю землю
нашу святим хрещенням просвітив”.

Високопреподобні і преподобні отці! Дорогі брати і сестри!
З ласки Божої цього року ми урочисто відзначаємо величну подію в житті українського
народу, яка містить в собі глибинний зміст духовного та історичного покликання наших
нащадків. Такою історичною подією є відзначення 1025-ліття Хрещення Київської РусіУкраїни.
Коли ми заглибимось в історію минулого, то зможемо побачити, що християнська віра не
була чимось новим і чужим для нашого українського народу. Бо вже в першому столітті
нашої ери, Євангеліє Христове було проповідане в наших землях Святим Апостолом
Андрієм Первозванним. Перебуваючи на Київсьих горах, Апостол прорік: “На цих горах
засяє благодать Божа, тут буде велике місто, і Господь воздвигне багато церков”. Не
випадково Київ пізніше став центром християнства серед східніх слов’ян.
З берегів Дніпра Православна віра розповсюдилась по свій Київській Русі. З історичних
джерел ми знаємо, що вже за часів Князя Ігоря Православна віра ширилась на теренах
наших земель, і вже в той час християни побудували в Києві свою церкву Св. Пророка Ілії.
Велику роль в розповсюдженні християнства відіграла Свята Рівноапостольна Княгиня
Ольга. Вона перша християнка на великокняжому престолі Києва і перша просвітителька
й учителька християнської віри в Київській Русі-Україні. Її хрещення у Константинополі,
створило широкий шлях до християнізації нашої держави. Немає сумніву, що Княгиня
Ольга, ставши християнкою, хотіла, щоб і її народ прийняв Христову віру, однак вона не

наважилась приступити до загального хрещення своїх підданих. Але своїм особистим
прикладом християнського життя, високим моральним авторитетом і мудрість Св. Ольга
сприяла тому, щоб християнство поширювалось на землях Святої Русі. Це сильно
вплинуло на народ та на її внука Князя Володимира.
Ставши володарем Київської Держави, Св. Володимир Великий відзначався як жорстокий
войовничий управитель. Але вдивляючись в розвиток інших християнських держав, він
поступово змінював свої поганські погляди на християнські. Свята Православна Церква
порівнює Князя Володимира з Апостолом Павлом “...щоб пізнати Православну віру,
знайшов ти неоцінену перлину – Христа, що обрав тебе, як другого Павла, і змив у святій
купелі сліпоту душевну і тілесну...” Саме благодать Божа, а не щось інше, спонукала
Рівноапостольного Князя Володимира привести свій народ до правдивого Бога. В
обговоренні, яку віру прийняти, літописець записав –, “Що наших предків особливо
вразила краса і величність віри Православної”. Посли Св. Володимира так були вражені
величністю Богослуження в соборі Св. Софії в Константинополі, “що не знали, чи вони на
небі, чи на землі, але відчували, що тут Бог з людьми перебуває”.
Наближався день хрещення Володимира Великого. Коли князь увійшов у купіль і
Єпископ Михаїл охрестив його, то з очей Володимира впала темрява і він прозрів та
радісно закликав: “Нині пізнав я правдивого Бога! Справді великий Бог християнський!”
Охрестившись у віру Православну, він сам пильно дбав про поширення християнства у
своїй державі... Також за прикладом Князя Володимира Великого в 988 році було
хрещенно всіх мешканців Києва. Про це свідчить Митрополит Київський Іларіон: “Він
наказав по всій своїй землі хреститися в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, щоб усі стали
християнами і ні один чоловік не противився його повелінню”.
Православна Церква називає Святого Князя Володимира рівноапостольним. А це означає,
що у своїй ревності і в проповідуванні Христового Євангелія він рівнявся святим
апостолам.
Дорогі брати і сестри!
Тримаймося і ми Святої Православної віри, яку передав нам Св. Володимир Великий.
“Пам'ятайте наставників ваших, котрі проповідували вам слово Боже, і наслідуйте віру їх”
(Євр. 13:7). Нехай за молитвами нашого Просвітителя Святого Князя Володимира
Великого Всемилостивий Господь зміцнює нас у Святій Вірі Православній, допоможе нам
подолати всі життєві труднощі, щоб ми могли бути достойними і вірними дітьми своєї
рідної Української Православної Церкви і рідної України. Завдяки його мудрому
провидінню, Україна з вірою в Христа пройшла через усі віки. З тією ж вірою Україна
переможе усі незгоди і залишеться нескореною і вірною прикладу свого великого
апостола і Хрестителя Святого Князя Володимира, “бо він наш апостол, він наш
хреститель, він славний Божий наш обновитель”.

Святий Рівноапостольний і Великий Князю Володимире – Хрестителю Русі-України, моли
Бога за нас грішних і за весь Український народ у рідних землях і у Діяспорі
перебуваючий.

З архипастирським благословенням,
† ЮРІЙ, Митрополит Української Православної Церкви в Канаді
† АНТОНІЙ, Митрополит Української Православної Церкви в США
Місцеблюститель Української Православної Церкви в Діяспорі
† ІОАН, Архиєпископ Української Православної Церкви в Діяспорі
† ЄРЕМІЯ, Архиєпископ Української Православної Єпархії Бразилії та Південної
Америки
† ІЛАРІОН, Єпископ Української Православної Церкви в Канаді
† АНДРІЙ, Єпископ Української Православної Церкви в Канаді
† ДАНИЇЛ, Єпископ Української Православної Церкви в США

